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IEEE802.11b/g/n 2400 MHz <60 mW e.i.r.p.
Bluetooth
2400 MHz <10 mW e.i.r.p.

Čeština

Záznam vlastníka
Do níže uvedených řádků si zaznamenejte
číslo modelu a sériové číslo (nachází se
na výrobku). Tyto údaje sdělte prodejci
Sony vždy, když se na něj budete obracet s
dotazem k tomuto výrobku.
Číslo modelu
Sériové číslo

VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte
jednotku dešti ani vlhkosti.

DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY –
USCHOVEJTE SI TYTO
POKYNY. NEBEZPEČÍ
– ABYSTE SNÍŽILI
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM, PEČLIVĚ
DODRŽUJTE TYTO
POKYNY.
Pokud tvar zástrčky neodpovídá síťové
zásuvce, použijte přípojný adaptér s
odpovídající konfigurací pro danou
zásuvku.

POZOR
Baterie
Při nesprávné manipulaci s baterií může
dojít k prasknutí baterie a požáru nebo
k popálení chemickými substancemi.
Dodržujte následující pokyny.
•• Baterii nerozebírejte.
•• Zabraňte rozmačkání baterie a
nevystavujte baterii žádným nárazům
nebo jiným silovým rázům, jaké
představuje například silný úder, pád
baterie nebo šlápnutí na baterii.
•• Nezkratujte kontakty baterie a zabraňte
doteku kovových předmětů a kontaktů
baterie.
•• Baterii nevystavujte vysokým teplotám
nad 60 °C, jaké se vyskytují na přímém
slunečním světle nebo v automobilu
zaparkovaném na slunci.
•• Baterii nezapalujte ani ji nevhazujte do
ohně.
•• Nemanipulujte s poškozenými nebo
vytékajícími lithium-iontovými bateriemi.
•• Baterii nabíjejte výhradně pomocí
originální nabíječky baterií Sony nebo
zařízení, které je určeno pro nabíjení
tohoto typu baterií.

•• Baterii uchovávejte mimo dosah malých
dětí.
•• Baterii udržujte v suchu.
•• Baterii nahrazujte pouze baterií
ekvivalentního typu doporučeného
společností Sony.
•• Použité baterie likvidujte způsobem
popsaným v instrukcích.
•• Nevystavuje extrémně nízkým teplotám
-20°C nebo méně ani extrémně nízkému
tlaku 11,6 kPa a méně.
Při použití napájecího adaptéru AC /
nabíječky baterií zapojte adaptér do
nejbližší dostupné zásuvky elektrické sítě.
Pokud dojde k jakékoli nefunkčnosti, ihned
odpojte zástrčku ze zásuvky, abyste ji
oddělili od zdroje napájení.
Pokud používáte produkt s kontrolkou
napájení, upozorňujeme, že produkt není
od zdroje napájení odpojen, ani když
kontrolka zhasne.
Napájecí kabel, pokud je součástí balení,
je navržený výhradně k používání s tímto
vybavením a neměl by se používat s jiným
elektrickým vybavením.

Poznámka
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus zapříčiní selhání
přenosu dat v jeho průběhu, restartujte
aplikaci nebo odpojte a opět připojte
komunikační kabel (USB atd.).
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že při použití propojovacích kabelů kratších
než 3 metry vyhovuje limitům stanoveným
směrnicí elektromagnetické kompatibility
(EMC).
Elektromagnetická pole určitých frekvencí
mohou ovlivňovat obraz a zvuk této
jednotky.
Pokud je tato jednotka vystavena
nadměrnému hluku, může se restartovat.

Pro zákazníky v Evropě:
Tento produkt byl vyroben společností Sony
Corporation, případně na její objednávku.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
S dotazy souvisejícími se shodou produktů
se zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce dovozce
do EU: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgie.
Společnost Sony Corporation tímto
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k
dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.eu
Likvidace baterií a elektrických a
elektronických zařízení (platí v Evropské
unii a v dalších zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku, baterii
nebo obalu značí, že s výrobkem
a baterií nesmí být nakládáno
jako s domovním odpadem. Na
určitých bateriích může být tento symbol
použitý spolu s chemickou značkou.
Chemická značka pro olovo (Pb) se na
baterii přidává v případě, že obsahuje více
než 0,004 % olova. Zajištěním správné
likvidace těchto výrobků a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým
by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.

Recyklace materiálů napomáhá zachovávat
přírodní zdroje. V případě výrobků, které
z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo
integrity dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným servisním
personálem. Abyste zajistili, že s baterií i
elektrickými a elektronickými zařízeními
bude správně naloženo, předejte tyto
výrobky po skončení jejich životnosti na
příslušném sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. V případě všech dalších typů
baterií si přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii
na příslušné sběrné místo pro recyklaci
použitých baterií. Podrobné informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie
získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.

Slovenčina

Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo (uvedené na
produkte) zapíšte do polí nižšie. Tieto čísla
majte pripravené vždy, keď sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu
produktov značky Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo:

VAROVANIE
Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti,
aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.

DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY.
TIETO POKYNY
USCHOVAJTE
V ZÁUJME ZNÍŽENIA
RIZIKA POŽIARU
ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. DÔSLEDNE
DODRŽIAVAJTE
TIETO POKYNY.
Ak tvar zástrčky nevyhovuje zásuvke,
použite adaptér zástrčky na pripojenie,
ktorý má pre danú zásuvku správnu
konfiguráciu.

UPOZORNENIE
Batéria
Pri nesprávnej manipulácii môže batéria
prasknúť, spôsobiť požiar alebo dokonca
chemické popáleniny. Dodržiavajte preto
tieto pokyny:
•• Nerozoberajte.
•• Batériu nedrvte a nevystavujte žiadnym
otrasom ani pôsobeniu sily, napríklad
nárazom kladiva alebo pádu, ani na ňu
nestúpajte.
•• Batériu neskratujte a zabráňte kontaktu
kovových predmetov s terminálmi
batérie.
•• Nevystavujte vysokej teplote nad 60 °C,
napríklad na priamom slnečnom svetle
alebo v aute zaparkovanom na slnku.
•• Nespaľujte ani nehádžte do ohňa.
•• Nemanipulujte s poškodenými ani
vytečenými lítium-iónovými batériami.
•• Batériu nabíjajte pomocou originálnej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo zariadenia určeného na nabíjanie
batérie.
•• Batériu uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
•• Batériu uchovávajte v suchu.
•• Vymieňajte ju len za rovnaký alebo
zodpovedajúci typ, ktorý odporúča
spoločnosť Sony.

•• Použité batérie zlikvidujte bezodkladne
podľa pokynov.
•• Nevystavujte mimoriadne nízkym
teplotám –20 °C a nižším, ani mimoriadne
nízkym tlakom 11,6 kPa a nižším.
Na napájanie pomocou sieťového adaptéra
alebo nabíjačky batérií použite elektrickú
zásuvku. V prípade poruchy okamžitým
odpojením zástrčky od elektrickej zásuvky
odpojte zariadenie od zdroja napájania.
Ak produkt používate s indikátorom
napájania, majte na pamäti, že nie je
odpojený od zdroja napájania, ani keď
tento indikátor zhasne.
Napájací kábel, ak je dodaný, je navrhnutý
špeciálne na použitie s týmto zariadením a
nemal by sa používať s inými elektrickými
zariadeniami.

Poznámka
Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo
elektromagnetizmu preruší (zlyhá) prenos
údajov, reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znova zapojte komunikačný kábel
(USB a pod.).
Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že
spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite týkajúce
sa používania prepojovacích káblov kratších
ako 3 metre.
Elektromagnetické polia môžu pri určitých
frekvenciách ovplyvniť obraz a zvuk tohto
zariadenia.
V prípade, že na jednotku pôsobí intenzívne
vonkajšie rušenie, môže sa reštartovať.

Pre zákazníkov v Európe
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony
Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo
súladu produktu s normami v Európe zašlite
oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je
k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese:
http://www.compliance.sony.eu
Likvidácia odpadových batérií,
elektrického a elektronického vybavenia
(platné v Európskej únii a ostatných
krajinách so zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii
alebo na balení znamená, že
s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa
môže tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky. Chemická
značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria
obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov
pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú
produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov
trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto
batériu musí vymieňať len kvalifikovaný
servisný personál. Po uplynutí životnosti
batérie, elektrických a elektronických
zariadení treba tieto produkty odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu
likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.

